
Tunnelmynning 
Tunnelmynningen är inhägnad och inrymmer uppsamlingsytor och 
teknikbyggnader. Ovanför tunnelmynningen finns möjlighet att anlägga en ny 
gångväg.

Vareborg 

Befintlig plankorsning i Vareborg ersätts med en ny planskild korsning. Bilden 
visar ett förslag med väg över järnvägen. Längs hela utbyggnadssträckan 
kommer ett antal biotopskyddade miljöer att påverkas, till exempel trädalléer 
och stenmurar. Vissa av dessa kommer att behöva ersättas.

Servicetunnel
I söder mynnar servicetunneln ut i rekreationsområdet. Servicetunneln kan 
även användas för utrymning. Strax intill finns en uppsamlingsyta enligt krav 
från Räddningstjänsten. På samma sätt som för övriga järnvägsanläggningen 
inhägnas tunnelpåslaget för att förhindra olyckor.

Tunnel 
Järnvägstunneln med spår och utrymningsbelysning. 

Möjlig utformning av stationsdelen med plattformar. Östra trågkanten 
föreslås utformas som en terrasserad yta med möjlighet till växtlighet.

Stationsområdet
Plattformarna ligger nedsänkta i ett tråg. På östra sidan finns en sidoplattform
som ansluter till staden. En gång- och cykelväg, med trappor och hiss till 
plattformarna, leder över tråget. Getteröbron

För att få plats med den nya järnvägsanläggningen genom Varberg 
behöver den befintliga Getteröbron rivas och ersättas med en ny bro
söder om den befintliga.

Godsbangården
En ny godsbangård placeras norr om Getteröbron. På godsbangården 
kommer det i huvudsak att hanteras godsvagnar till Varbergs hamn. Stationsområdet

Den södra delen av plattformarna ligger under tak. Ovansidan av taket 
kommer att utgöra den framtida marknivån med gator och angöringsytor 
till stationen. Rulltrappor och hissar leder upp till nya stationshuset.

Bullerskydd
Längs hela den ombyggda och nya järnvägssträckan kommer olika typer av 
bullerskydd att anläggas. Utformningen av bullerskydden avgörs av plats, 
teknik, utrymme och kostnader.

Servicetunnel
En servicetunnel går parallellt med järnvägstunneln och mynnar i norr 
i  järnvägsparken. Längs med servicetunneln placeras järnvägstekniska 
installationer och utrustning för Räddningstjänsten. Tunneln kan även 
användas för räddning och utrymning.

Österleden
Där den nya järnvägen korsar Österleden kommer vägen att sänkas ner för att 
kunna passera under järnvägen. I anslutning till den nya vägen anläggs en ny 
gång- och cykelväg som ersättning för den befintliga.
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